
oKREsNÝ

Ž|AR NAD HRoNoM odbor starost|iVosti o životné prostredie
Námestie Matice s|ovenskej 8' 965 01 ziaÍ nad Hronom

Číslo spisu: oU.ZH-oSZP.0o01 l 1.07/2019.B
Číslo zfuÍamu: 0o0o457/20l9
( spis ! rctu 20l8 evidovaný pod č. oU.ZH.osZP.ol l453/20l8)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

v ziaři nad Hřonom dňa 07'0l.2019

l.OZHODNUTIE

okesný úrad Ziar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktořýje podl,a s
l ods. 1pism.c)a$5ods. l zákona č. 52512003 Z' z. o štátnej správe stalostlivosti o životné
plostředie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR
sR č. l80/20l3 Z'z. o otganizácii miestnej štátnej správy aozmene a doplnení niektoďch
zákonov a { 6l zákona č' 36412004 Z.z' o vodách a o zmene zákona sNR č. 37211990 Zb.
o priestupkoch v znení neskoŤších predpisov v platnom zneni (ďalej len vodný zákon) orgánom
štátnej vodnej správy a v zmysle $61 písm. c) vodného zákona a $ 120 zríkona č. 50l|9.16 zb. o
územnom plánovaní a stavebnom pořiadku v zneni neskorších zmien (ďalej len stavebný zákon)
špeciiílnym stavebným úradom, v súlade so zákonom č.711196,7 Zb. o správnom konaní v znení
neskofiích plávnych predpisov (ďalej len- ziíkon o správnom konaní)' na základe žiadosti Ing.
Maftina stefďáka a Ivany Stefaňákovej. Športová 447ll8. Budča 962 JJ. vykonaného konania
a predložených dokladov

p o v o I'u j e

stavebníkom: Ing. Marrin Štefaňák a lvana Štefaňáková, Športová 44.7l|8' Buděa 962 33

podl'a $ 26 ods. 1 a4 vodného ziíkona, s 66 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami $ 46 a

$ 47 zákona o správnom konani

realizáciu vodnej stavby: so 03 Rozšírenie verejného vodovodu
ktorá sa bude reďizovať v ámci stavby ,,Hlonská Dúbrava - selá. skupina rodinných domov..
na pozemkoch parcela: CKN 63216 a 464 (EKN 310/2 a 305/2)
katastrálne územie : Hronská Dúbrava

TechnickÝ popis:
Predmetom plojektovej dokumentácie je návrh Ťozšírenia verejného vodovodu pre

zásobovanie skupiny štyřoch novonavrhovaných samostatne stojacich ťodinných domov'
Navrhuje sa vetva l' z rur HDPE 100-sDR 17. PE 140/8,3 _ PN 1o, v dižke l9'o m a vetva 2.
zrúr HDPE loo-sDR 17 - PE 90/5,4 PN ]0. V dÍŽke 87,0 m. spotreba vody pre 4 rodinné
domy a predpokladaný počet obyvatel'ov 16-20 _ priememá denná potreba vody _ 0,03 l/s'
maximálna denná potreba vody Qm - 0,06 l/s, Qrok= 985,50 mJ. Meranie odberu vody sa



navlhuje pre každý rodinný dom samostatÍe vo vodomernej šachte umiestnenej na lozhraní
verejnej a domovej časti.

Vetva l je navrhnutá ako pleložka existujúceho verejného vodovodu v mieste napojenia
navrhovanej pristupovej komunikácie na štátnu cestu III/2491. v mieste kriŽovatky sa navlhuje
zabudovať nové potrubie HDPE D l40 mm' Nové potrubie vykrižuje existujúcu cestnú priekopu
a bude umiestnené v telese nauhovanej komunikácie v súbehu s existujúcim velejným
vodovodom LT 125 potrubie PE 140/8'3 vo vodolovnej vzdia]enosti 1,60 m. Po zabudovaní
a odskúšaní vetvy 1 a plepojení m LT I25, sa existu.júci úsek vodovodu vyradí zprevádzky
v dlžke cca 19'0 m pod],a podmienok prevádzkovatefa vodovodu.

vetva 2 je navlhnutá od km 0,013 vetvy 1, odbočným T kusom, tvarovka HAWLE
MMA č. 8525 D 1'40/80. Za odbočkou sa osadí prírubový posúvač DN 80 mm' so zemnou
súpravou apoklopom. Na konci vetvy vkm 0,087 je navlhnutrí odvzdušňovacia súpÍava
HAWLE č. 9822lPN l6 a DN 80 mm, pre podzemnú montáŽ s uličným poklopom'

I. Pre uskutočnenie stavbY sa ulčuiú tieto záviizné Dodmienky:
1. Povolenie sa vzťahuje na realizáciu vodnej stavby preložka časti existujúceho verejného

vodovodu a rozšílenie verejného vodovodu na pozemkoch parcela CKN 63216 a 464 (EKN
3l0/2 a 305/2) v k.ú. Hronská Dúbrava'

2. Stavba bude realizovaná podl'a dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Projektovú
dokumentáciu vypracoval Peter Dovčiak, THK č' 29' 974 04 Banská Bystrica v mesiaci
august 2018.

3. Prípadné zmeny nesmú b},t,vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho
stavebného úradu.

4. Pri uskutočňovaní stavebných prác je nutrré dodržiavať príslušné technické predpisy týkajúce
sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a života osób na
stavenisku.

5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia b}'t' dodťžané príslušné ustanovenia $ 47 aŽ 53
stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, Vyh]áŠky MzP
sk č' 532D002 Z. z. a príslušné technické normy.

6. V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákola č.'|9120|5 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch)'

7. odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby prednostne použit'na ďalšie vyuŽitie pre potreby
investora.

8. DrŽitel, odpadu je povinný podl,a s 14 ods. l písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad
len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podlia tohto zákona, ak nezabezpečuje ich
zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodrŽiavat' ustanovenia s 77 zákona o odpadoch.

9. Zakazuje sa podl,a s 13 ods. 3 písm' a), b) zákona o odpadoch uložit', alebo ponechať odpad
na inom mieste ako na mieste na tom ulčenom' zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad
inak ako v súIade so zákonom o odpadoch'

10. Preb),točnú výkopovú zeminu možno v}uŽiť na terénne úpravy len v súlade so zákonom č.
50l|9.16 zb' o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vznení neskorších právnych
predpisov.

11. PIed použitím stavebného odpadu Wátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta
jej vzniku' jej držitel' odpadu povinný požiadat' príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodiírstva o súhlas podl'a 97 ods. 1 písm. s) zrákona o odpadoch.

12' stavebník pred podaním návlhu na kolaudácirr stavieb poŽiada orgán štátnej splávy
odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentáciám v kolaudačnom konani



v zmysle Š 99 ods' l pism. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloŽí dok|ady o spdsobe
nakladania s odpadmi. ktoré vznikIi v priebelru realizácie stavieb a kópiu vyjadrenia orgánu
odpadového hospodárstva.

13. Kazdý je povinný chrániť prirodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničenim
a stanť sa podl'a svojich moŽností ojej zloŽky a prvky na účel ich zachovania aochrany'
zlepšenia stavu životného prostťedia a vytvárania a udržiavania územného systému
ekologickej stability.

14. Každý je pri vykonávaní činnosti' ktorou móŽe ohroziť, poškodiť alebo zÍtičiť rastliny alebo
Živočíchy' a|ebo ich biotopy' povinný postupovat'tak' aby nedochádzalo k ich zbÍočnému
úhynu alebo poškodzovaniu a ničenir'r'

15. V případe. že pri realizácii stavby bude potrebné uskutočniť výrub drevín rastúcich mimo
lesa a mimo brehového porastuje potrebné požiadať o vydanie súhlasu na výrub podl.a $ 47
zákona o ochrane prírody a krajirry príslušnú obec Hronská Dúbrava. Výrub drevin je
potrebné ninimalizovať a všetky pláce súvisiace s výrubom je potlebné realizovať min1o
vegetačného obdobia (október - marec).

16' Privodné potrubie od jestvujúceho hydrantu v súbehu s cestou III/249| bude umiestnené od
vonkajšej hrany odvodňovacieho rigola min. l'5 m avýkop musi bý'upresnený miestnou
obhliadkou za účasti zodpovedného pÍacovníka BB RSC a's', Kamody Jaroslav
t.č.09l8543ó05.

17' Do spevnenej časti komunikácie |||1249| (žiýičný kyt) uvedenej cesty nebude vykonaný
žiadny zásah.

18. Práce v dotyku s cestou lII/2491 nie je možné realizovat' v období výkonu zimnej úddby t.j '

od 3l.l0. do l5.04. prislušného kalendámeho roka.
19. stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak' aby nedochádzalo k znečistbvaniu

a poškodzova[iu dotkDutej pozennej komunikácii. PoŽiadat. ok]esný úrad Žiar nad Hronom,
odbor cestnej dopravy a pozemnýclr komunikáciÍ o určenie dočasného a trvalého dopravného
značenia počas vykonávania prác' s ktorým súhlasíme po odsúhlasení dopravným
inŽinierom.

20' začatie a ukončenie pÍác p kriŽovaní cesty musí byť nahlásené minimálne 2 dni pred
plánovaným začatím a ukončenim stavby a scltválené zodpovedným zástupcovi BBRsc a's''
Kamody Jaroslav t.č.09 l 8543605.

21. Zrea|izované práce a dotknutý úsek cesty zápisnične odovzdat'do 3 pracovných dni od
ukončenia prác zástupcovi BBRsc a.s.. v prípade, Že nedójde k písomnénu odovzdaniu
a prevzatiu' práce sa blldťl považovať za neukončené'

22. Kontaktná osoba BBRsc a's.' pre účely realiácie stavby (odovzdanie a preberanie
staveniska): Jaros|av Kamody t.č'09l8 543 605.

23' Vprípade, Že pri výstavbe nastane na pozemnej komtrnikácii porucha a vznikne
nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi
cestnému správnemu orgánu a správcovi cesty.

24. V plnej miere dodržať ustanovenia ákona č. 135/196| Zb- o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v aeni neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 zb', ktorou sa vykonáva

'zákon 
o pozemných konlunikáciách (cestný zákon) v zneni neskoršich predpisov.

25. Ziadatef si v budúcnosti nebude nárokovať prípadné vzniknuté škody z titulu výkonu zimnej
údrŽby cesty III/249I v zmysle schvá|eného operačného p|ánu ZUC (naonivanie snehu'
zatekanie vody...).

26. okresný írrad Žiar nad Hronom' odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na základe
osobitných Žiadosti stavebníka minimálne 30 dni pťed začatim prác apo súhlasných
vyjadreniach spnivcu cesty Banskobystrickej regionálnej správy ciest' a's. stredisko ziaI nad
Hronom a okresného dopravného iŇpektorátu oklesnél]o Íiaditel'stva Policajného zboru



v Žiari nad Hronom s priloženou schválenou projektovou dokumentáciou dočasného/

trvalého dopravného značenia vydá: povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom

ochnnnom pásme; povolenie na zvláštne užívanie cesty III/2491; určenie dočasného

dopmvného značenia na ceste III/249I po odsúhlasení návrhu dočasného dopravného

značenia oR PZ oDl v Ziari nad Hronom.
27' stavba vrátane všetkých súvisiacich stavebných objektov bude umiestnená vo vzdialenosti

minimálne 12 m od hranice uvedených lesných pozemkov'
28. Navrhovatel' vykoná opatrenia' ktorými zabezpečí stavby pred pádom konárov a stromov.

29.Pri výstavbe a užívaní stavby nedójde k záberu lesných pozemkov ani k Úrubu alebo

poškodeniu lesných porastov'
30. Pri realizácii zemných a výkopovýclr prác ohlásiť termín ich začatia minimálne 7 dní

v predstihu KPÚ Banská Bystrica písomne alebo telefonicky na tel. 048/2455833'

31. Umožniť obhliadku zemných prác súvisiacich s předmetnou stavbou KPU Banská Bystrica.

32. Umiestnenie stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenský i zariadeniami v správe SPP-

33' S.tavebník je povinný pri realizácii stavby dodrŽiavať ustanovenia zákona o energetike,

stavebného zákona a iných všeobecne závázných právnych predpisov'

34' stavebník je povinný lešpektovať a zohl,adniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich

ochranných alebo bezpečÍostných pásiem.
35' Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu

obnaŽeného plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej

fólie' výsledok kontroly zaznamenať do stavebného dennika'
36. odkrýé plynovody, káble' ostatné inžinierske siete musia bť počas odkq4ia zabezpečené

proti poŠkodeniu.
37' Prístup k akýmkol.vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia

s nimi je prísne zakázaná, pokial'sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

38. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia ohlásiť ihneď

SPP-D natel.č.0850 1l1 727.
39. SPP.D móže p všetkých prípadoch poškodenia plynírenských zariadení podať podnet na

Slovenskú obchodnú inšpekciu (SoI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti

v ochrannom alebo bezpečnosttlom pásme plynárenského zaliadenia uložiť podl'a

ustanovení zákona o energetike sankciu vo výške 300,- až 150000,- €, poškodením

plynar€nského zariadenia m6že dójsť ak k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia
pod|a $ 284 a $ 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky

všeobecne prospešného zariadenia podl,a { 286, alebo $ 288 zákor'a č. 30012o05 Z'z.
Tíestný zákon.

40. V záuimovom území sa nachádza vodárenská infraštruktúÍa v majetku stvs' a's' Banská

Bystrica. Zákonom č. 442l2oo2 Z'z. je lrčené pásmo ochrany verejných vodovodov

a verejných kana]izácii. V pasme ochrany je 2akázaŘ vykonávať zemné práce, stavby,

umiestňóvať konštukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré

obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii. V rámci

pripravovan;;óh piác a moŽného styku s existujúcimi vodohospodárskymi sieťami

a objektmi rešpektovať pásmo ochrany.
41. Najneskór ku dňu začiatku výstavby uzavrieť Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve so SIVS'

a's. Banská Bystťica. v prípade prevodu majetku musi byt' vybudovaný infiaštruktúrny

majetok zrealizovaný v súlade s Technickými štandardmi Vodohospodárskych stavieb,

ktorých plné znenie je uverejnené na www.stvs'sUinvestičtré projekty.
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42. Pokial.by sa investor rozhodol ponechať si verejný vodovod vo svojom vlastnictve,
najneskór ku dňu kolaudácie stavby uzatvoriť so stvs, a.s. Banská Bystrica zmluvu
o budúcej zmluve pod|a $ |5 zékona 44212002 z.z.' ktotoLl sa upravujú práva a povinnosti
dvoch vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov a Zmluvu o budúcej
zmluve o prevádzkovaní s osobou odbome spósobilou na prevádzkovanie verejného
vodovodu, p čom je potrebné v mieste napojenia na infiaštruktúmy majetok Vo vlastníctve
SIVS a.s. vykonať také technické a stavebné opatenia, aby bolo možné tieto siete oddelit'
a osadiť certifikované meranie'

43. Po prehodnoteni dimenzie vetvy 1 D 140/8,3 je možné zabudovat' potubie HDPE D 125'
nakolko jestvujúce potrubie je dimenzie LT DN l25 mm. Hydrant na konci vetvy je možné
situačne postu]út' do staničenia 0,079-

44. V predmetnej lokalite sa nachádzajú energetické zariadenia v majetku a správe SSD, a's.
orientačná trasaje zakreslená vo vyjadreni SSD' a.s.

45'od uvedených energetických zariadeni dodržiavať ochranné pásmo v zmysle zákona
251/2012 z.z. a bezpečné vzdialenosti podl,a príslušných noriem STN Pri realizácii
výkopových pťác neporušiť celistvost. uzemňovacej sústavy.

46. V danej lokalite sa móžu nachádzat' aj podzemné vedenia t.etích osób. v zmysle stavebného
ziákonaje pre určenie presnej trasy pozemných vedení potrebné fyzicky ich vytýčiť.

47' Presnú trasu ,podzemných káblových vedeni v majetku SSD na základe objednávky
smelovanej cez aplikáciu zverejnenú na intemetovej stránke, link:
httDs://online.sse'sk/vtc/vYtvc.\a.v alebo zaslanú na e-mailovú adresu p19y4!2\py4!9!@59{5\
vytýči určený pÍacovník SSD.

48' DodrŽat' ,.všeobecné podmienky k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odbemých miest do
dist bučnej sústavy spoločnosti ssD.'' ktoré sú zverejnené na striínkach www'ssd.sk'

49' Vykonať skrývku humusového horizontu pol'nohospodárskej pódy z natwalo odnimanej
plochy v katastrálnom území Hronská Dúbrava o výmere 753 ml v celkovom objeme 225'9
rn' azabezpečiť jej hospodárne' účelné využitie a umiestnenie po pol'nohospodiírskom
pozemku C-KN č. 63211 v katastrálnom území Hronská Dúbrava na základe schválenej
bilancie skrývky humusového horizontu' Termín vykonania skniky sú stavebníci povinní
oznámiť okresnénu úradu Ziar nad Hronom, pozemkovému a lesnému odboru pred začatím
vykonávania zemných prác.

50' Vprípade, že bude skrývka humusového horizontu poťnohospodárskej pÓdy realizovaná
t'ažkými stavebnými a dopravnými mechanizmami' m6že dójsť k zhutneniu' prípadne
odstrániť iné poškodenie poLnohospodárskej pódy.

51. Zabezpečiť ziíkladíú stalostlivosť o pol'nohospodrírsku pódu na parcele cKN č' ó3211
v katastlálnom územi Hronská Dúbrava až do doby realizácie stavby, najmá pled
zaburinenim pozemku a poraston] samonáletu drevín.

52. ZabezpečiÍ,, aby realizácia stavby nespósobila zhoršenie prirodzených vlastností okolitých
Pozemko\.

53. Ku kolaudačnému konaniu predložiť prevádzkový poriadok Vodných stavieb.
54'Pri realizácii prác je investoť povinný postupovat' v zmysle ustanoveni vodného

zákona'
55' Stavba bude Íealizovaná dodávatelsky. Dodávate],om stavby bude vybraný na základe

výsledkov výberového konania' Dodávatel' zabezpečí odbomé vedenie stavby.
56. Predpokladaný termíI ukončenia stavbyje december 2019-
57. Stavebnik je povinný písomne oznámiť orglínu štátnej vodnej správy začatie stavby

a dodávate|'a stavebných prác.
58' Pred zahájením zemných prác je nrrtné vytýčiť existujúce inžinierske siete a počas výstavby

dodržiavat' bezpečnostné predpisy.



59. Toto Iozhodnutie podl,a s26ods'4 vodného zríkonaje súčasn€ stavebným povolením podLa
$ ó6 a $ 120 ods. 2 stavebného ziíkona.

60. Stavebné povolenie stráca platnosť' ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď
nadobudne právoplatnosť'

6l. S lealizáciou stavby sa móže začat'po nadobudnutí právoplatnosti tohto Íozhodnutia.
62' Po ukončení stavby investoř požiada orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia najej

uvedenie do prevádzky.
63' Podťa $ 70 stavebného zákona je stavebné povolenie závázné aj ple právnych nástupcov

účastnikov konania.

Rozhodnulieo nálnietk
V zákonom určenej lehote nebo]i uplatnené námietky účastníkov konania.

Majetko - právne vysporiadanie:
Stavba bude realizovaná na pozemkoch parcela CKN 632/6 a464 (EKN 310/2 a 305/2)

v k.ú. Hronská Dúbrava.
Pozemkom CKN 63216 v k.ú' Hlonská Dúbravaje pod|a výpisu z listu vlastníctva č. 784

vo vlastníctve stavebnikov aje vedený podťa listu vlastníctva zo dňa 31.10.2018 ako zastavaná
plocha a nádvorie.

Pozemok cKN 464 (EKN 310/2 a305/2) v k'ú' Hronská Dúbrava nemá zaloŽený list
vlastníctva aje vedený ako zastavaná plocha a nádvorie ( cesta IlI/2491). so zretel'om na
charakter stavby a znenie ustanovenia $ 58 ods.4 stavebného ákona, špeciálny stavebný úrad
nepožadoval preukiízanie iného práva k pozemku parcela CKN 464 (EKN 310/2 a 305/2) v k.ú.
Hťonská Dúbrava (súčasť pozemnej komunikácie)' Stavba funkčne ani svojou konštrukciou
nesúvisí so stavbami na pozemkoch, ani s prevádzkou na nich a ani inak nemóže ovplyvniť
\ ) uŽilie polemku na účel. klorému je urČený'

obec Hronská Dúbrava ako príslušný stavebný úrad pťe vydanie územného rozhodnutia,
vydala rozhodnutie č. 97/2018 zo dňa 13'07'2018' ktoďm bolo rozhodnuté o umiestneni stavby
(právoplatné dňom 13'08.2018) a závázné stanovisko obce Hťonská Dúbrava č. 150/20l8 zo dňa
24.09.2018, ktoďm bol daný súhlas podl'a $ l20 stavebného zákona.

správny poplatok v hodnote 100 € položka 60 písm. g) bol uhradený dňa 24.10.2018.

oDÓvoDNENlE

Ing. Martin Štefaňák a Ivana Štefaňríková, Športová 447118, Budča 962 33, požiadali
listom doručeným Ía okresný urad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie,
dňa 22.10.2018 o vydanie stavebného rozhodnutia na vodnú stavbu ,,So 03 Rozšírenie verejného
vodovodu.., ktorá sa má realizovať na pozemkoch parcela CKN 632/6 a464 (EKN 310/2
a 305/2) v k'ú. Hronská Dúbrava. Projektovú dokumentáciu vypracoval Peter Dovčiak, THK č.
29, 974 04 Banská Byst ca v mesiaci august 2018.

Pťedmetom projektovej dokumeítácie je návrh rozšírenia verejného vodovodu pre
zásobovanie skupiny štyroch novonavrhovaných samostatne stojacich rodinných domov.
Navrhuje sa vetva 1, z rul HDPE 100-sDR 17 . PE l40l8'3 _ PN 10' v dlžke l9'0 m a vetva 2,
z rur HDPE 100-sDR 17 - PE 90/5'4 PN 10, v dlžke 87,0 m'



súčasťou žiadosti bola projektová dokumentrícia; potvrdenie o úhrade správneho
poplatku v hodnote l00 €; kópia katastrálnej mapy zo dňa 15.08.2018; výpis z listu vlastníctva č.
784 zo dila 15.08.2018; rozhodnutie obce Hronská Dúbrava č. 97D0I8 zo dňa 13.07.2018'
ktoďm bolo rozhodnuté o umiestnení stayby.' záýázné stanovisko obce Hronská Dúbrava č.
|5o/201'8 zo dňa 24.09.2018, ktorým bol daný súhlas podla $ 120 stavebného ziíkona:
stanovisko okÍesného úradu Žiar nad Hlonom, odboru cestnej dopravy a pozemíých
komunikácií č. oU.ZH-ocDPK-20l8/002678 zo dňa 16.02.20l8; vyjadreni€ Banskobystrickej
regionálnej správy ciest č. BBRsc/04097/2018 BBSRC/04696/2018 zo dňa 21.o9.2018],
vyjadrenie okesného úradu Ziar nad Hronom' odboru starostlivosti o Životné prostťedie č. oU-
zH'oszP.936g-2l2o|8 zo dňa 06.09.2018 ŠVS; vyjadrenie okresného úradu Žiar nad
Hronom, odboru stalostlivosti o Životné prostredie č. oU-ZH.osZP-20I8/009374 zo dňa
10.09.2018 oPaK; vyjadrenie okresného úradu Ziar nad Hronom, odbolu starostlivosti
o životné prostredie č' oU-ZH-osZP-009359-2l20I8 zo dňa 03.09.2018 - oo a vyjadrenie
okresného úradu Žiar nad Hlonom, odboru stalostlivosti o životné prostredie"č. ol]-ZH-oszP-
009365-2/20|8 zo dňa 11'09.2018 _ oH; rozhodnutie okesného uradu Ziar nad Hronom,
pozemkového a lesného odboru č' oU-zH.PLo-2018l0092,19 zo dňa 1l'09.2018; vyjadrenie

sSD' a.s. č' 43ooo878l8 zo dňa 03.09.2018; vyja&enie stvPs,a.s. Banská Bystrica č.

ZC,7l337D0r8 TPo/l310/2018 zo dňa 22.08.2018; vyjadrenie SPP - distribúcia, a's' č.

TD,rNS/0295/201S/Ka zo dňa 2,1.08.2018, vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská cesta 28'
817 62 Bútislava č.66l 1823790 zo dňa 20.08.2018 (s platnostbu do 20.02.2019); \ryjadr€nie

k existencii PTZ _ ORANGE sLovENSKo a's. č' BB - 2550D018 zo dňa 04.10.2018;
vyjadrenie SsD, a's' č. 4300087818 zo dňa 12.10.2018 a vyjadrenie stvs,a.s. Banská Bystrica č.

5954-OSM/201 8 zo di.a 22.1.0.201 8.

Realizácia stavby bude vykonaná dodávatel'sky. DodávateL bude vybratý na základe
výsledkov výberového konania.

stavba bude řealizovaná na pozemkoch parcela cKN 63216 a 464 (EKN 31012 
^305/2)v k.ú. Hronská Dúbrava.

so zrete]'om na to, že žiadosť posk}.tovala dostatočný podklad pre posúdenie podaného
návrhu, tunajší lrrad listom oU-ZH.osZP-0l1453-0512018 zo dňa 06.ll'20l8 oznámil začatie
vodoprávneho konani a a záÍoýeř| upustil v zmysle $ 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho
zisťovania a ústneho pojednávania na stavbu. Nakoťko ide o stavbu s vel'kým počtom

účastníkom konania (nad 50) a taktiež úradu nie sil známi všetci účastníci konania, ktoťí majú

uřčitý vzt'ah k plejednávanej veci a orgán o ich existencii vie, ale nepozná ich mená' oznámenie

o začati konania bolo doručené vereinou vyhláškou podl'a $ 73 ods. 4, 5 a 6 vodného zríkona.

ozniimenie o začatí konania bolo vyvesené na ilradnej tabuli obce Hronská Dúbrava dňa

13.11.2018 a zvesené z úradnej tabule dňa 14.l2.2018. Verejná vyhláška je foÍmou velejného

oznánenia určitého právneho úkonu alebo rozhodnutia' Pri tomto spósobe doručovania reálne

nejde o odovzdanie písomnosti účastníkovi konania' ale o kvalifikované zverejnenie obsahu

konkrétneho právneho ťtkonu správneho olgánu, ktoým vznikajú právne následky' V oznámení

o začatí konania bol predmet konania popísaný a účastníci konania ako aj dotknuté olgány boli
upozomení' Že svoje námietky a stanoviská móžu uplatniť najneskór do 7 pracovných dní od

prevzatia oznámenia. v určenej lehote neboli uplatnené žiadne námietky'



orglín štátnej vodnej správy, ktorý je špeciánym stavebným úIadom, v uskutočnenom
konaní preskúmal predloŽenú žiadost' o stavebné povolenie z hl,adísk uvedených
v ustanoveniach s 62 stavebného zákona a $ 26 vodného zákona a zistil, že uskutočnením (ani
uŽívanim) stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti alebo neprimerane obmedzené, či
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania nenašiel stavebný
úfad také dóvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby. Námietky uplatnené k stavebnému
vodoplávnemu povoleniu boli akceptované a zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

Tunajši úrad rozhodoval vsúlades 26ods' 1 a 4 vodného zákona a 6 66 stavebného zákona,
ktoré uplavujú vydávanie stavebných povoleni' Pri tom sa riadil $ 46 a $ 47 zákona o správnom
konaní, pretože podl'á s 73 ods' 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú
všeobecné predpisy o správnom konani' Určenými podmientami na uskutočnenie stavby vo
výIoku sa má zabezpečiť ochrana zátljmov spoločnosti pri výstavbe' práva a právom chránené
záujmy účastnikov.

Vzhl'adom na uvedené skutočnosti rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak' ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto lozhodnutia'

PoUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podťa $ 53 zákona o splávnom konaíi právo
podať odvolanie' odvolanie sa podáva podl'a s 54 ods. 1 a 2 zákona o spláVnom konaní v lehote
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na okresný úrad Ziar rrad Hronom, odbor starostlivosti o
Životné prostredie. Toto rozhodnutie móže bý,preskúmané súdom podl'a ustanovení Správneho
súdneho poriadku.

Doručuie sa
podl'a rozdeťovníka

Rozdel'ovnik
Rozhodnutie sa doruči
1' Ing. Martin Štefaňák' Športová 447118, Budča 962 33
2. Ivana Štefaňáková, Šponová447/18, Budča962 33
3' obec Hronská Dúbrava, Hronská Dúbrava I1'2,966 |1' Trnavá Hora
4. Peter Dovčiak, THKč,.29'974 04 Banská Bystrica
5. stedoslovenská vodáŤenská spoločnosť, a.s., Partiziínska cesta 5' 9,|4 0I Banská Bystrica
6. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.' Majerská cesta 94' 974 96 Banská Bystrica
7. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou



Na vedomie
8. IGajský pamiatkový úrad Banská Bystňca, LazoýnáL 8,9'75065 Banská Bystrica
9. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8,

832 47 Bratislava
l0. stredos|ovenská vodárenská prevádzková spoločnost'' a.s.' Partizánska cesta 5' 974 0l

Banská BystŤica
1 l. stÍedoslovenská disrribučná. a's'. Pri Rajčianke 2927l8. 0|0 01 ziIina
l2. sPP _ distribúcia, a.s.' Mlynské nivy'14/b,825 19 Bratislava 26
13. okresný úřad Ziar nad Hronom' odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, SNP l20,

965 01 Žiař nad Hlonom
14. okresný 

'írad 
Žiar nad Hronom' odbor stalostlivosti o životné prostÍedie - organ

odpadového hospodáIstva, N{árn' Matice slovenskej č.8, 965 0l Žiar nad Hronom
l5. okesný úrad Žiar nad Hronom' odbor starostlivosti o Životné pťostředie _ ořgán ochrany

prirody a kajiny. Nrím. Matice slovenskej č'8.965 0l Žiar nad Hronom
l ó. okrcsný úrad Žiar nad Hronom' odbor krízového riadenia, Nám. Matice slovenskej č.8' 965

tt | /,tar nao Hronom
l7. okresné riaditel'stvo Pz, okresný dopravný inšpektoát' M. chŤásteka 586127,965 o| ŽiaÍ

nad Hronom
l8' Regionálny úrad verejného zdlavotníctva' Ulica Cyrila a Metoda 357123. Ziar nad Hřonom
|9. oR Hasičského a záchranného zboru. Ulica sNP l27' Žiar nad Hronom


